Tøser sl<ød-drengene af banenFodboldstæure
kun for piger blev
en kæmpe succes
Af Rikke Schjøtz Jensen
rsj@hsfo.dk

-

øSTBIRK For en gangs
s§ld måtte drenge i lørdags
nøjes med at sidde på tilsku-

fodboldstævner, har det
hidtil været til mix-stævner
ne er meget forskellige i

ni

- I de stærmer, der er for
prger, er det ofte de samme,
der vinder. Vi har selv været
ude til kampe, hvor vi er ble-

hele er klappet,

vet slagtet. Det lærer hver-

harværet positive

ret meget af, fortæller Kurt
Pedersen.

ikke for de mindre øvede.
Derfor fik vi ideen til at lave
stævnet. Det er bedst, når
kampene er så jævnbyrdige

som muligt, og det har de
været i dag, forklarer Kurt
Pedersen, som er fodboldtræner i pigeafdelingen i
Østbirk Idrætsforening og
har arrangeret stævnet sammen med trænerkollegaen
Martin Abildgaard.
Nar foreningen tager ud til

- Det er rigitg sjovt, at vi
kun er piger. Drenge er lidt
vilde og kan godt lave nogle
grove tacklinger, så det er
dejligt, at vi kun spiller mod

piger, mener Mathilde

Pe-

dersen.

Og selvom det er tøser,

agtige, for de

Måtte afuise hold

vilhave bolden

Det er første gang, Østbirk
Idrætsforening har holdt pi
gestævnet, hvor 242 piger

MATHILDE PEDERSEN

arrangementet."
KURT PEDERSEN

februar. Og siden gik det
stærkt.

Østbirk ldrætsforening. Begge nød en dag uden drenge.

konkurrence-

hele tiden."

overfor

Grove drenge
l3-årige Mathilde Pedersen
og ll-arige IGtrine Hansen
er to af spillerne, der kæmper for at hive sejre hjem til

der er på fodboldbanen, bliver der ikke sparet på kræfterne.
-Jeg kan godt lide at spille
fodbold, fordi jeg kan få alt
mit krudt brændt af. Og hvis
jeg er sur, kan jeg bare sparke hårdt til bolden, fortæller
Katrine Hansen.

"Drenge er mere

og alle deltagerne

ken vi eller dem, der vinder,

errækkerne, hvis de bevæ-

Gantrup Cup" kun for piger.
- Der er ikke så mange turneringer for piger og særligt

kanongodt. Det

veau.

gede sigind i ØstbirkHallen.

Sportshallen var hele dagen reserveret til fodboldstævnet "Trailergaarden-

"Det ergået

eller til kampe, hvor holde-

fordelt på a2 hold deltog.
Ideen opstod til en medhjælperfest omkring den 1.

- Der har været kort fra
tanke til handling. Selvom
der har været så kort tilmel
dingsfrist, er det strømmet
Ul3-rækken mødteto hold fra Østbirk ldrætsforening hinanden.
Kampen var tæt, men blev afgjort fire sekunder før tid, da holdet
Østbirk I sendte det afgørende mål i kassen, så kampen endte 3-2.
I
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ind med deltagere. Det kom
bag på os, og vi har været
nødt til at afvise hold, forklarer Martin Abildgaard.
Men med et program fra
kl. otte om morgenen til kl.
19.3o var det ikke muligt at
presse flere hold ind.
- Vi regner med at gentage
stævnet næste år. Og vi har
allerede bedt om at låne hallen fra fredag til søndag, si
ger Martin Abildgaard.

Selnom der kun var piger
på banen, blev der kæmpet
hårdt for at få bolden.
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